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La tercera edició de l’Observatori mostra un panorama negatiu de la situació laboral dels ambientòlegs, 

tant pel que fa a la valoració del primer semestre del 2013 com en les expectatives de cara al segon 

semestre de l’any. Aquest percepció negativa es dóna en el conjunt dels sectors però és particularment 

rellevant, en aquesta ocasió, a la universitat i els centres de recerca. No obstant, es constata un canvi 

notori de tendència en les expectatives, ja que es presenten com menys negatives que fa 6 mesos. Es 

destacable, a més, que durant aquest semestre semblaria haver-se aturat el ritme de destrucció 

d’ocupació. Una tendència, però, que caldrà estudiar si es consolida en els resultats dels propers mesos.  

 Un 20% dels enquestats actualment estan a l’atur, xifra 

inferior a la recollida al gener de 2013. Entre els ocupats, 

un 78,1% ho fa en el sector ambiental.  

 El saldo entre creació i pèrdues de llocs de treball en el 

sector ambiental és lleugerament positiu durant el primer 

semestre del 2013. Els sectors amb un saldo més positiu 

han estat l’administració (+6,8%), els autònoms (+6,1%), i 

en menor mesura les fundacions (+3,5%). Per contra, la 

universitat és el sector amb pitjor comportament, essent 

l’únic que té una pèrdua neta de llocs de treball (-4,5%).  

 El sector ambiental on s’ha produït més pèrdues de llocs 

de treball continua essent el de les consultories o 

enginyeries (29,4% del total de llocs perduts), si bé en 

aquest semestre ha estat alhora el sector que més nous 

llocs de treball ha generat (31,2% del total generat) amb 

un balanç lleugerament positiu.  

 Els sectors no ambientals han concentrat el 29,4% dels 

llocs de treball perduts, i a més presenten una destrucció 

neta d’ocupació.  

 Malgrat que la destrucció d’ocupació entre els enquestats 

sembla haver-se aturat, la valoració de l’evolució recent de 

la seva situació laboral és globalment negativa. Així, al llarg 

del primer semestre de 2013 els que consideren que han 

empitjorat (37%) dupliquen als que han millorat (18%). I 

d’altra banda, la baixada dels que manifesten que la seva 

situació s’ha mantingut estable reflecteix una conjuntura 

de major volatilitat. 

 És destacable que malgrat que el pes d’enquestats que 

consideren que la seva situació ha empitjorat s’ha 

incrementat respecte a l’enquesta anterior (de 35% a 

37%), proporcionalment ho ha fet en menor mesura que 

els que consideren que ha millorat, i que han augmentat 

del 13 % al 18%.  
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 Quant a les expectatives laborals personals de cara al 

futur immediat, hi ha una millora notòria respecte al 

gener de 2013, amb una disminució del 40% al 31% dels 

que consideren que empitjorarà. Tot i aquesta evolució 

positiva, els que consideren que empitjorarà (31%) 

dupliquen als que consideren que millorarà (15%) . 

 Els treballadors en centres universitaris, en ONGs/Org. 

sense ànim de lucre i en empreses dels sectors 

industria/serveis/construcció, son els únics pels que han 

empitjorat les seves expectatives de cara al futur. 

 Si s’analitzen les expectatives laborals a nivell personal 

per sectors, de cara a aquest segon semestre de 2013, els 

més pessimistes són els que treballen a la universitat i 

recerca, seguit de l’administració i les consultories o 

enginyeries. 

 Entre els sectors que expressen expectatives més 

positives destaca particularment el dels 

autònoms/emprenedors, entre els quals els que pensen 

que millorarà (24%) quasi s’equipara amb els que creuen 

que empitjorarà (27%). En segon terme es troben les 

Fundacions i ONG.  

 Les expectatives per a l’organització en la que es treballa 

millora respecte al semestre anterior, amb una caiguda 

notòria (del 51% al 36%) dels que creuen que empitjorarà. 

No obstant, les expectaves continuen sent negatives, ja 

que els que consideren que empitjorarà quadrupliquen 

els que creuen que millorarà. 

 Per sectors, les pitjors expectatives són les dels sectors 

no ambientals (43% creuen que empitjorarà), mentre que 

les millors expectatives les presenten de nou els 

autònoms i emprenedors.  
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Nota metodològica. Mostra: 463 ambientòlegs i ambientòlogues, tan col·legiats com no col·legiats, contactats aleatòriament a través dels canals i xarxes socials 

del COAMB, entre el 12 de juliol i el 5 d’agost de 2013 a través d’un qüestionari específic. La distribució sectorial del nombre de respostes obtingudes va ser el 

següent: Administració/Emp. pública: 103; Autònom/Emprenedor: 33; Consultoria/Enginyeria/Serv. Ambientals: 132; Empresa sectors 

Industria/Construcció/Serveis: 39; Fundació/ONG/Emp. Sense ànim de lucre: 29; Universitat/Centre de recerca: 46; Altres: 11; Ocupació no relacionada amb 

sector ambiental: 58.    


